የመጨረሻው የጥሪ ደወል ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ!!!
July 19, 2016
“ለውሻ ከሮጡለት ለጅል ከሳቁለት” ይላል ያገሬሰው ሲተርት ያኔ አደጋ አለ ለማለት፡፡
ወገን ሆይ! ወያኔ ውሻ ነው፡፡ ከውሻም ይሄ ልክስክሱ ሥነሥርዓት አልባው ቆሻሻው ስዱ ባለጌው ነውረኛው ውሻ አለ
አይደል? እሱ ማለት ነው ወያኔ ማለት፡፡ በውሻነት ላይ እነኝህ ችግሮች ሲጨመሩ ምን ያህል እንደሚከብድ መገመት ቀላል
ነው፡፡
ወገን ሆይ! መንቃትህ ጀግና የጀግና ልጅ መሆንህን ማስታወስህ አስደስቶኝ ነበረ:: ታዲያ የተወጠነ ይፈጸማል እንጅ ተወጥኖ
ይቀራል እንዴ? ለመበላት ነው? እንዲህ ዓይነቱ ነገር ላይፈጸም አይጀመርም ከተጀመረም አይቋረጥም! ለምን? ቢባል
ያስበላላ! ውሻን ቆመው ሲጋፈጡት በተገኘው ነገር እንደተገኘ ሲሉት ነው እንጅ ከሮጡለትማ አደጋው አያድርስ ነው፡፡ ወያኔን
25 ዓመታት ሙሉ በሰፊው ታግሰህ አይተኸዋል? ሲብስብህ ሲመርብህ እንጅ ሲሻለው አይተኸዋል እንዴ? ከእንግዲህ
ከወያኔ ምን ተስፋ ይገኛል ብለህ ለወያኔ የሰላም እጅ ዘርግተህ ትጃጃላለህ? ለመታረድ? ለመበላት ነው??? ወደድክም
ጠላህም ለደቂቃም እንኳን ቢሆን ከማታቋርጠው የሞት ሽረት ትግል ውስጥ ገብተሀል በርትተህ መግፋት እንጅ ማቆም
አትችልም፡፡ ለወያኔ እሽ! አሜን! ብለህ ተዋርደህ መገዛትህ ከወያኔ ሥውርና ግልጽ የዘር ማጥፊያ ጥቃት እንዳላዳነህ
አይተኸዋል! አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ ከጀመርክ በኋላ በርትተህ መቀጠል ትግልህን ከዳር እስከዳር ማቀጣጠልና
ጠላትህን መቅበር ሲኖርብህ እንደገና ወደኋላ ማለትህ ምን የሚሉት ጅልነት ነው ይሄ? መቶ በመቶ እርግጠኛ ሆኘ የምነግርህ
በነገሩ ኖርክበትም አልኖርክበትም ከወያኔ ሥውርም ሆነ ግልጽ የዘር ማጥፋት ጥቃት አታመልጥም፡፡ አምልጠህ ላታመልጥ
ነገር ወደ ኋላ ማለትህ ወይም ከዚህም በኋላ ታግሰህ ለማየት ማሰብህ ቢያስበላህ እንጅ ፈጽሞ አያድንህምና መጃጃሉን ትተህ
ባጭር ታጥቀህ ተነሥ፡፡ እና ታዲያ መርጠህ አቤቱታየን የማንነት ጥያቄየን አሰሙልኝ የስፈጽሙንኝ ብለህ የሠየምካቸውን
ልጆችህን ለጭራቅ ሰጥተህ አርፈህ ልትቀመጥ ነው??? በወያኔ አገዛዝ የትኛው ፍትሕ አለና ነው ነጻ ይወጣሉ ብለህ ተስፋ
የምታደርገው??? ፍርድ ቤት ገና ወንጀለኛነታቸውን ሳያረጋግጥባቸውና ሳይፈርድባቸው “አሸባሪ” እያለ በብዙኃን መገናኛ እ
ያወጀ እያየህ እየሰማህ ነው ፍትሕ አግኝተው ነጻ ይወጣሉ ብለህ ተስፋ የምታደርገው???
ወያኔ መብቱን የጠየቀውን ለእውነት ለፍትሕ የሚታገለውን ከጋዜጠኛ እስከ ፖለቲከኛ በአሸባሪነት ወንጅሎ ወኅኒ ማውረድና
ማሰቃየቱ ልማዱ ነው፡፡ ይሄንንም አሳምረህ ታውቃለህ፡፡ ወያኔ አምና መጽሔት ላይ በጻፍኩት ጽሑፍ ሕዝብ ለአመፅ
አነሣሥተሀል ብሎ ቂሊንጦ ባወረደኝ ጊዜ ለመብቱ ለነጻነቱ መታገሉ እንደወንጀል ተቆጥሮበት “ተናገር!” ሲሉት “ግደሉኝ
እንጂ አልናገርም!” ብሎ በመጽናቱ አሰቃቂ ግፍ ተፈጽሞበት በተፈጸመበት ሁሉንም ዓይነት እዚህ ላይ ለመግለጽ የሚከብደኝ
የሰቆቃ እርምጃወች (ቶርቸር) አካሉ በድን ወይም ሽባ የሆነበትን አበበ ካሴ የተባለን ጀግና አርበኛ ከነቁስሉ በዓይኔ በብረቱ
አይቻለሁ፡፡
ወገን ያነሣኸውን የማንነት ጥያቄ ወያኔ ለማሰናከል ከሚያደርገው አስገራሚና ክፉ ሸፍጥ ጋራ በቁጣ በክፉ ዓይን
እንደተመለከተውና አደራ የጣልክባቸውን ልጆችህንም ይሄንን አደራህን እንዲበሉ እንዲተው እንዲጥሉ ለማድረግ ምን ያህል
ስቃይ ሲያደርስባቸው እንደቆየ እያወክ ወያኔ ባደረሰባቸው ስቃይና እንግልት አልበገር ስላሉ አንተ የጣልክባቸውን አደራ
ሊበሉ ሊጥሉ ስላልቻሉ ይሄንን የማንነት ጥያቄ ለማዳፈንና ለማጨናገፍ እነሱን በፈጠራ ክስ እንደወነጀለ ጠፍቶህ ነው?
“ከተከሰሱበት ወንጀል ንጹሕ ናቸውና ነጻ ይሆናሉ” ብለህ ተስፋ የምታደርገው? ከዝንብ ማር ይጠበቃል ወይ? እና አሁን
እንግዲህ አስፈጽሙልኝ ብለህ ከባድ አደራና ኃላፊነት የጣልክባቸው ታማኝ ቆራጥ ልጆችህን ለአንተ ታማኝ ለመሆን ሲሉ
ለዚህ የተዳረጉትን ወኪሎችህን በእነሱ ላይ ክህደት በመፈጸም ለአውሬ አሳልፈህ ሰጥተህ አርፈህ ልትቀመጥ ነው??? ቃላችን
ይሄ ነው? መሐላችን እንደዚህ ነው? በፍጹም አታደርገውም!!! እንዲያው ነገሩን አልኩ እንጅ እንዲህ ታደርጋለህ ብየ እንኳ
አልጠራጠርህም፡፡
ያለው ነገር እንዲህ ከሆነ ዘንዳ ምነው ታዲያ የጀመርከውን እርምጃ ዳር ሳታደርስ ተውከው??? ነጻ ወጣህ እንዴ? መብትና
ጥቅምህን አስከበርክ እንዴ? ሉዓላዊነትህን አረጋገጥክ እንዴ? ይሄንን ተልዕኮ ወይም ግብ ሳታሳካ በወያኔ ተጠፍንገህ ተይዘህ
ነጻነትህን ለማረጋገጥ ክብርህን ለማስከበር ጥቅምህን ለማስጠበቅ ሉዓላዊነትህን ለማረጋገጥ እንቅፋት የሆኑህና የሚሆኑህ
እርምጃ ልትወስድባቸው የሚገቡ በርካታ ወያኔና የወያኔ አጫፋሪዎች በእጅህ አሉና ትግልህን አጠናክረህ በመቀጠል ግብህን
እስክታሳካ ድረስ መገደል ያለበትን ያለርሕራሔ ግደል! መቃጠል ያለበትን ያለርሕራሔ አቃጥል! ምንም ዓይነት እርምጃ
በእነሱ ላይ ብትወስድ ይሄ እራስን መከላከል እንጅ እነሱ ባንተላይ ከፈጸሙትና እየፈጸሙት ካለው ግልጽና ሥውር የዘር
ማጥፋት ጥቃት ጋር ሊመጣጠን የማይችልና እንደዚያ ሊታይ የማይገባ በመሆኑ ፈጽሞ እንዳትሳቀቅ ኃዘኔታም
እንዳይሰማህ!!! የልቅ ክፍተት በፈጠርክና ጊዜ ባባከንክ ቁጥር ነገሩ እየከበደ ይሔዳልና ፍጠን!!!
የተቀረኸው የኢትዮጵያ ሕዝብስ ጀግና እየተዋደቀ አንተም ተነሥተህ ትግሉን እንደመቀላቀል እንደጥሩ ድራማ (ትውንተ

ኩነት) እጅና እግርህን አጣምረህ አፍህን ከፍተህ ትመለከትልኛለህ!!! ይሄ ምን የሚሉት ጅልነት ነው? ወያኔ የከፋው፣ ግፍ
በደል ያደረሰው በጎንደሬ፣ በኦሮሞ፣ በአኙዋክ፣ በሱማሌ ብቻ ነው እንዴ? አንድ ቦታ ትግል ሲቀጣጠል ሌላው በዝምታ
ከተመለከተማ ወያኔ ያለ የሌለ ኃይሉን እዚያ ላይ እያፈሰሰ ሲያጨናግፈው ነገም ሌላ ቦታ እንዲሁ ሲደረግ ወገን አስጨርሰን
ያለውጤት እንቀራለን እንጅ ምንም የምንፈይደው ነገር አይኖረንምና ትግላችንን ማስተባበር ተናበን አንድ ላይ በመውጣት
ነገሩን ባጭር መቋጨት ግድ ይለናል፡፡
በመሆኑን አሁን እኔ አንድ ሐሳብ ላቀርብ ነው፡፡ ይሄንን ሐሳብ ማኅበራዊ የብዙኃን መገናኛውን ጨምሮ ሁሉም ዓይነት
የብዙኃን መገናኛ እንዲያስተጋባው በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ!!! ሐሳቡ ምንድን ነው ያላቹህ እንደሆን የፊታችንን አርብ
ሁሉም ሰው ያለ የሌለውን አካፋ ዶማ በርበሬ ካራውን ቢላውን መሣሪያ ያለው መሣሪያውን የተገኘውን ነገር ይዞ አጠገቡ
ያለውን ወያኔና የወያኔ አጫፋሪ እያሳደደ እንደ እባብ ይቀጥቅጥ! በቀላሉ ወያኔን ተገላገልን ማለት አይደለም? ወያኔ እኮ
ከነምናምኑ ቢቆጠር አንድ ሚልዮን (አእላፋት) አይሞላም፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ስንት ነው? መቶ አእላፋት (ሚሊዮን) ሆኗል
ተብሏል፡፡ ከዚህ ውስጥ ሃያ እጁ ሕፃናት ናቸው ብንል አንድ ወያኔ ለሰማኒያ ሰው እንኳ አይደርሰንም፡፡ አያቹህ ምን ያህል
ፈሪዎች እንደሆንን! የፈለገ ቢሆን ሰማኒያ ሰው አንድ ወያኔን ማጥፋት ያቅተናል??? የኃይል ልዩነታችን በፍጹም እኮ
የማይመጣጠንና እጅግ ሰፊም ነው፡፡ ይሄንን ግዙፍ አቅምና ኃይላችንን ተጠቅመን በቀላሉ እራሳችንንና ሀገራችንን ነጻ
እንዳናወጣ ያደረገን ምን እንደሆነ ልንገራቹህ? ግልጽ ነው ታውቁታላቹህ አንድነት ኅብረት የለንም፡፡ ወደንና ፈቅደን ግዙፍ
ኃይላችንን መጠቀም በማያስችለን በወያኔ ወጥመድ ወድቀናል፡፡
አሁን ግን ጅልነቱ ቢበቃንስ? “አዎ! ይብቃን እንጅ” የሚለው ቃል ምላሻቹህ እንደሆነ ተስፋ በማድረግ ያለንን ግዙፍ ኃይል
ተጠቅመን ወያኔን በአፍታ ፉት በማለት ልንገላገለው የምንችለው ይሄንን ለማድረግ ሁላችንም ተቃጥረን የወጣን አንደሆነ
ነው፡፡ እናም ይህ የቀጠሮ ቀን የፊታችን አርብ ቢሆንስ ብያለሁ፡፡ እሽ ግድየለም ለአንዳንድ ዝግጅት ቀኑ ያጥር ይሆናል ስለዚህ
የሚቀጥለው አርብ ይሁና???
አርብ ዲያብሎስ ድል የተመታበት የተሸነፈበት ቀን ነው፡፡ በዚህ ገደኛ ቀን ዲያብሎስ ወያኔ ድል ይመታ ዘንድ ተስፋ በማድረግ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ዘር ከሃይማኖት ሳይለይ ወያኔን እንደ እባብ ቀጥቅጠን ሕልፈቱን ለማወጅ ለአርብ ቀጠሮ እንያያዝ፡፡
መተባበር መረባረብ ከቻልን ከሀገር ውጭ ያሉ የተቃውሞ ኃይሎች አንድ ግንባር ፈጥረው ለተግባራዊነቱ መረባረብ ከቻሉ
ያላቸውን ተደማጭነት በመጠቀም እዚህ ሀገር ውስጥ ያለነውን ማስተባበር ከቻሉ ይህ ታሪካዊ ዘመቻ በቀላሉ ሊሆን ሊሳካ
የሚችል ነውና ከሀገር ውጭ ያለቹህ ሁለቹህም የተቃውሞ ኃይሎች ለዚህ ጥሪ አዎንታዊ ምላሽ በመስጠት ትረባረቡ ዘንድ
በአክብሮት እጠይቃለሁ!!! ይሄንን ቀላል ነገር ግን ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል ስልት መጠቀም ካልቻልን ግን…
ከትግሬ ውጭ የሆናቹህ የብአዴን አባላት ሆይ! እባካቹህ ሰው የቱንም ያህል ሕሊናውን ሸጦ እንደ እንስሳ ለሆዱ ብቻ ቢያድር
የፈለገ ቢሆን የሰው ልጆች ስለሆናቹህ ለሁሉም ነገር ልክና ገደብ አለውና የወያኔ መጠቀሚያ እቃ ሆናቹህ የገዛ ወገናቹህን
መፍጀት ማስፈጀታቹህ እዚህ ላይ ቢበቃስ? ያለፈው አይበቃም? በየብዙኃን መገናኛው እየቀረባቹህ የአማራን ሕዝብ መብት
ለማስከበር ለማስጠበቅ የታገላቹህና ይሄንንም እያደረጋቹህ ያላቹህ መሆናቹህን ማንነታቹህን አሳምሮ አንጠርጥሮ አብጠርጥሮ
ለሚያውቃቹህ ሕዝብ ስትናገሩ ትንሽም እንኳን አታፍሩም? ሕሊና የለማ! እንዴት ብላቹህ ታፍራላቹህ? ትላንት እና ከትናንት
ወዲያ በአቦምሳ አርባጉጉ በበደኖ በአሰቦትና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ዜጎች አማራ በመሆናቸው ብቻ እንደበግ ሲታረዱ
የት ነበራቹህ? ምንስ እየሠራቹህ? እንዴ! አየ የኔ ነገር ያ አረመኔያዊ ግፍ በወገኖቻችን ላይ እንዲፈጸም ያደረው ማን ሆነና?
በአማራ ሕዝብ ስም የተቋቋመው የወያኔ አሻንጉሊት ድርጅት አይደለም እንዴ? በወገኖቻችን ላይ ያ አረመኔያዊ ግፍ
እንዲፈጸም ይቀሰቅስና ያነሣሣ የነበረው የብአዴኑ መሪ ታምራት ላይኔ አይደለም እንዴ? ድርጅቱ ለአማራ ሕዝብ የቆመ
ከሆነና የወያኔ መጠቀሚያ አሻንጉሊት ካልሆነ አቶ ታምራት ይሄንን በማድረጋቸው ድርጅቱ ምን የወሰደው እርምጃ ነበረ?
ምንም፡፡
አሁን ትናንትና “ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል በነጻ የመዘዋወር፣ ኑሮውን የመመሥረት፣ ንብረት
የማፍራት መብት አለው!” የሚለው ሕገመንግሥታዊ መብት ተጥሶ በዛሬ ዘመን በስደት ባሕር ተሻግረን በባዕዳን ሀገራት
እንኳን በነጻነት ሠርተን በምንኖርበት ዘመን ከገዛ ሀገራችን አማራ በመሆናቸው ብቻ ቤት ንብረታቸውን ተወርሰው ያለ
አንዳች የፍትሕ አካል ወይም የፍርድ ቤት ውሳኔ በሕገ ወጥ መንገድ የባለቤትነት መብታቸው ተረጋግጦላቸው ግብር እየከፈሉ
ይኖሩበት ከነበረው መሬታቸው በሕገ ወጥና ግፍና ወንጀል በተሞላ አሠራር ውጡ ልቀቁ ተብለው ከጉራ ፈርዳ ከ40 ሽህ
በላይ ወገኖቻችን እንዲፈናቀሉ ሲደረግ የወገኖቻችንን ሕገመንግሥታዊ መብት ከማስጠበቅ አኳያ ብአዴን ምን ያደረገው ነገር
ነበር? ምንም፡፡
በተመሳሳይም በሌሎች ቦታዎች በግፍ ሲፈናቀሉ እንደበግ ታርደው ሲበሉ ወገን ተፈናቅሎ የትም ጎዳና ወድቆ ቀረ እንጅ ደሙ
ደመከልብ ሆኖ ቀረ እንጅ ጭራሽ በዚህ ቁስሉ ላይ ዘለፋ እየጨመራቹህለት አንጀቱን ቆረጣቹህት እንጅ ምን የተከራቹህት
ነገር ነበር??? ምንም፡፡
ወያኔ ወልቃይት ጠገዴን ሑመራ ጠለምትን ያለአንዳች ሕጋዊ አሠራር ያለሕዝቡ ፈቃድና ይሁንታ በጉልበቱ ሲወስድ ለአማራ
ሕዝብ መብትና ጥቅም የቆመው ብአዴን ከሕዝቡ ቀድሞ ለምን? አይሆንም! አይደረግም! ማለት የሚገባው እሱ አልነበረም

ወይ? ይሄንን ሕገወጥ እርምጃ ከመከላከል አኳያ ምን ያደረገው ነገር ነበር? ምንም፡፡
ብአዴንስ ይልቁንም ወያኔ የአማራን ዘር ለማጥፋት ለሚወስዳቸው አረመኔያዊ ሥውርና ግልጽ የዘር ማጥፊያ ሰይጣናዊ
እርምጃዎች አባሪ ተባባሪ ነው ሆኖ የኖረውና አሁንም ያለው፡፡
ብአዴን ማለት በጥቂቱ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ይሄንን ማለት እንደሆነ ብናውቅም ምናልባት ለሁሉም ነገር መጨረሻ
አለውና እራሳቹህን ከሰውነት ወደ እንስሳነት ለውጣቹህ ለሆዳቹህ ስትሉ ይሄንን ሁሉ ያደረጋቹህ ብትሆኑም ሰውነት
ተሰምቷቹህ በመጸጸት ከጥፋት መንገዳቹህና ከመጠቀሚያነታቹህ ተመልሳቹህ ከወገናቹህ ጎን በመቆም ለመብቱ ለህልውናው
ተነጻነቱ ለክብሩ ለማንነቱ ለጥቅሙ መከበር መጠበቅ አብራቹህት ለመጋደል ከፈቀዳቹህ የአማራ ሕዝብ ከወያኔ ጋር በማበርና
በመመሳጠር የፈጸማቹህበትን ያለፈውን ግፍና በደል ሁሉ ሙሉ ለሙሉ ለመርሳት ፍጹም ዝግጁና ፈቃደኛም ነው፡፡
እንዲህ ማድረግ ከቻልን በእርግጠኝነት ነገ ሳይሆን ዛሬ እናሸንፋለን! ኧረ እባካቹህ ይሰማቹህ? ምነው ምነው ወገን? የሆድን
ነገር እኮ አያቹህት! በገዛ ወገናቹህ ላይ ክህደት በመፈጸም የወያኔ ባሪያ ሆናቹህ እንደፈለጋቹህ መብላት መጠጣታቹህ
ደልባቹህ ስኳር ደምብዛት ዩሪክ አሲድ ወዘተረፈ በሽታ አተረፈላቹህ እንጅ ምን ጠቀማቹህ??? እስኪ ቀሪ ዘመናቹህን ደሞ
ለሕሊናቹህ ኑሩበት??? እንዲያው ግን ምንም ሕሊናቹህን የሚሰማቹህ ነገር የለም??? ሞት እኮ አይቀርም! ወያኔ የወያኔ
መጠቀሚያ ባሪያ በመሆናቹህ ከሞት ለማምለጥ የምትችሉ ይመስላቹሀል??? አትችሉም አይደል? ሰው ደሞ ያለቀኑ
አይሞትም! የመሞቻ ምክንያት ሰበባችን የተለያየ ሊሆን ቢችልም አንዳንዱም ሰበብ በድንገት የሞትን ቢያስመስልም በምንም
ተአምር ሰው ያለቀኑ አይሞትም፡፡ ታዲያ እውነቱ ይሄ ከሆነ ያለቀናቹህ ላትሞቱ ምነው ይሄንን ያህል እራሳቹህን
ማዋረዳቹህ??? ኧረ ተው! ኧረ ተው! የጀግኖቹ የነ ቴዎድሮስ የነ ገብርየ የነ ምኒልክ የነ ጣይቱ የነ ፋሲል የነ ሠርፀ ድንግል የነ
ገላውዴዎስ የነ ዳዊት የነ ዘርዓያዕቆብ የነ ካሌብ የነ አብርሐ አጽብሐ የነ ምኒልክ የነ ማክዳ ኧረ ስንቱን እጠቅሰዋለሁ? የእነኝህ
የእገኝህ ጀግኖች እናት አባቶችህ አጽም ይውቀሳቹህ እንጂ!!! እንዲህ ወራዳ ሆናቹህ እንዴት ነው የእነሱ ልጆች ነን ልትሉ
የምትችሉት??? አሃ ለካ እናንተ አትሉም! ወያኔስ ጀግንነት አርበኝነት ተቆርቋሪነት እንዳይሰማቹህ አይደል አውቆ
ከአባቶቻቹህ ከኩራቶቻቹህ ከማንነታቹህ ነጣጥሎ በአጥፊና መርዛማ ስብከቱ ለማንነታቹህ ጥላቻ እንዲያድርባቹህ አድርጎ
ስልብና አልጫ ያደረጋቹህ!!! እባካቹህ! እባካቹህ! ከእንግዲህ ግን ንቁ! በቃ መንቃት አለባቹሀ! በቃ ይሄ የመጨረሻው
የመንቂያ ጊዜ ነዋ!
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

